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Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body osobitnej správy Európskeho dvora audítorov. 
Úplné znenie správy je uverejnené na webovej stránke www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – hovorca T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – tlačový tajomník T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Tlačová správa 
Luxemburg 16. novembra 2017 

 
 

Programy makroekonomických úprav pre Grécko: určitá 
reforma napriek nedostatkom, hovoria audítori EÚ 
Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov programy makroekonomických úprav 
schválené pre Grécko po vypuknutí finančnej krízy zabezpečili krátkodobú finančnú stabilitu 
a umožnili určitý pokrok v reforme. Programy však pomohli Grécku zotaviť sa len 
v obmedzenom rozsahu a do polovice roku 2017 neuspeli pri obnove schopnosti krajiny 
financovať svoje potreby na trhoch. 

Prvý program makroekonomických úprav vo výške 110 mld. EUR bol schválený v roku 2010, dva 
ďalšie programy boli dohodnuté vo výške 172,6 mld. EUR v roku 2012 a 86 mld. EUR v roku 2015. 
Cieľom týchto programov bolo vytvoriť stabilnú hospodársku situáciu v Grécku krytím potrieb 
hospodárstva týkajúcich sa financovania výmenou za rozsiahle štrukturálne reformy, čím sa malo 
zabrániť nákaze vo zvyšku eurozóny.  

„Tieto programy pomohli presadiť reformu a predísť bankrotu Grécka. Schopnosť krajiny plne 
financovať svoje potreby na finančných trhoch však zostáva výzvou,” povedal Baudilio Tomé 
Muguruza, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu.  

Audítori zistili, že Komisia nemala predchádzajúce skúsenosti s riadením takéhoto procesu 
a že podmienkam programov neboli stanovené primerané priority podľa ich relatívnej dôležitosti 
a programy sa nezačlenili do širšej stratégie pre Grécko. Okrem toho boli makroekonomické 
prognózy zle odôvodnené. Spolupráca s ostatnými inštitúciami bola účinná, ale neformálna. 
Komisia dobre monitorovala súlad Grécka v súvislosti s vykonávaním programov. 

Audítori tiež zistili, že návrh a realizácia reforiem v štyroch kľúčových oblastiach politiky – daňový 
systém, verejná správa, trh práce a finančný sektor – poskytuje zmiešaný obraz. Reformami 
daňového systému a verejnej správy sa dosiahli fiškálne úspory, ale vykonávanie štrukturálnych 
prvkov bolo oveľa slabšie. Finančný sektor prešiel výraznou reštrukturalizáciou, ktorej náklady 
však dosiahli značnú výšku.  

Celkovo audítori zistili, že konkrétne ciele programov boli splnené len v obmedzenom rozsahu. 
Programy priniesli značnú konsolidáciu, rozpočtové saldo sa v období rokov 2009 – 2015 zlepšilo 
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o 17 % HDP. Pokles hospodárskej činnosti v tomto období spolu s nákladmi na financovanie 
v minulosti akumulovaného dlhu znamenali, že pomer dlhu k HDP Grécka sa neustále zvyšoval. 
V dôsledku toho krajina stále nedokáže plne financovať svoje potreby na trhoch. 

V rámci tohto auditu sa audítori pokúsili posúdiť úlohu Európskej centrálnej banky (ECB) v týchto 
programoch v súlade so svojím mandátom na vykonávanie auditov prevádzkovej efektívnosti 
riadenia ECB. ECB však spochybnila mandát audítorov a neposkytla im dostatočné dôkazy. 
Audítori preto nemohli informovať o jej úlohe. 

Audítori vyjadrili Európskej komisii niekoľko odporúčaní na zlepšenie návrhu a vykonávania 
programov makroekonomických úprav. Tieto odporúčania boli plne prijaté. 

Poznámky pre vydavateľov  

Globálna finančná kríza spôsobila hospodársky pokles a dlhovú krízu v Európe. Krajiny 
s makroekonomickými nerovnováhami a štrukturálnymi nedostatkami čelili veľkým ťažkostiam. 
Od vstupu Grécka do eurozóny zažívala krajina hospodársky rozmach poháňaný ľahkým 
prístupom k úverom a veľkorysou fiškálnou politikou. Kríza však odhalila nedostatky krajiny 
a od apríla 2010 Grécko už nedokázalo udržateľne financovať svoje potreby na finančných trhoch. 
Krajina požiadala členské štáty eurozóny a MMF o finančnú pomoc. 

Od roku 2010 sa Grécko zúčastnilo troch programov makroekonomických úprav, ktoré boli 
navrhnuté v spolupráci s Európskou komisiou, Európskou centrálnou bankou a Medzinárodným 
menovým fondom. Súčasťou tretieho programu bol aj Európsky mechanizmus pre stabilitu. 
Na pomoc sa vzťahovali podmienky politiky vymedzené v dohode medzi gréckymi orgánmi 
a veriteľmi. Tento audit bol súčasťou súboru auditov z posledných rokov zameraných 
na opatrenia a reformy prijaté v reakcii na finančnú krízu. V rámci auditu sa posúdilo, ako 
Európska komisia zvládla prvé dva programy a ako navrhla tretí. 

 

Osobitná správa č. 17/2017: „Intervencia Komisie v rámci gréckej finančnej krízy” je dostupná 
na webovej stránke EDA (eca.europa.eu) v 23 jazykoch EÚ. 

 

 

 

 


